
Adventkyrkan i Linköping 

Verksamhetsberättelse 2021/2022 
Vi lägger ännu ett verksamhetsår (2021-07-01 – 2022-06-30) bakom oss, och tackar Gud för 

Hans ledning och omsorg, och de tillfällen Gud gett oss att kommunicera det hoppfulla 

budskapet om Jesus, i ord och handling. 

Medlemsutvecklingen: Församlingens medlemsantal var vid årets början 68. Två 

medlemmar har flyttat till församlingen, och vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 

således 70.  

Pandemins efterverkningar har fortsatt påverka verksamheten under hela verksamhetsåret, 

och församlingen befinner sig i en brytningsfas där man söker nya, enklare och hållbara 

former för möten. Gudstjänster eller seminarier har hållits 1-2 gånger i månaden, med 

undantag för sommaren. Utöver några av församlingens medlemmar har Kris Thorn, Anette 

Frank och Georg Filippou predikat. Rainer Refsbäck ledde ett seminarium om en kristen 

hållning till HBTQI. 

Olika bibelstudiegrupper har träffats hyfsat regelbundet, om än inte alltid veckovis. Den 

”vanliga” gruppen har träffats i församlingshemmet, och ”Ung i tro” har träffats i 

ungdomsrummet. ”Bibelchunk”-gruppen har alternerat mellan träffar i hemmet och digitalt. 

Ytterligare enstaka träffar med variationer på temat, bl.a. med bibelstudium kombinerat 

med en video-predikan har anordnats. 

Jufesten återuppstod efter pandemin den 11 december. En sportkväll i kombination med 

samfundets digitala tonårsevent arrangerades hemma hos Berglunds den 9 oktober. 

Scouter, spårare och tonåringar har deltagit i de läger och träffar som samfundet har 

arrangerat. 

Personal: Församlingens pastor Karin Rudholm har mestadels varit föräldraledig under detta 

verksamhetsår. 

Styrelsen har träffats fysikt några gånger under verksamhetsåret, och har även avhandlat 

mindre ärenden via mail däremellan. Styrelsen har bestått av Paul Annala, Peter Lamberth, 

Karin Rudholm (då hon ej varit föräldraledig), Thomas Schwartz, Rani Toll och Gabriel 

Ulltjärn. 

--- 

Vi vill tacka alla i församlingen som frivilligt engagerat sig genom handlingar, gåvor, böner, 

idéer, insatser, tjänande och på många andra sätt. Församlingens vision är att ”Vi vill ge 

vidare av Guds kärlek, och på så sätt hjälpa människor att möta Gud och tillsammans leva ett 

rikt liv som Jesu efterföljare” och det är en vision som vi vill fortsätta att sikta mot även 

under året som kommer. 
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